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Detta är en metod- och stu-
diebok för dem som vill starta
ett lokalt förebyggande arbete i
en kommun eller kommundel.
Boken riktar sig till alla kate-
gorier av folkhälsoarbetare så-
väl inom hälso- och sjukvård
inom landstinget som inom den
kommunala delen av hälso-
och miljöorganisationen samt
till politiska beslutsfattare.

Det är en ambitiös och brett
omfattande bok. Den är indelad
i tre delar, en teoretisk, en prak-
tisk och en del med exempel.

I den teoretiska delen be-
skrivs folkhälsoarbetet utifrån
ett helhetsperspektiv och lång-
siktigheten i arbetet. Många ut-
övare inom ett flertal discipli-
ner arbetar idag med målsätt-
ningen att ge befolkningen en
bättre hälsa, och de flesta av
dessa utövare är ense om att
prevention inom detta område
lönar sig. Samhällsarbetet, be-
tonar Gunilla Bjärås, bygger på
»medborgarinflytande», varpå
jag genast blir undrande över
inflytandet när man får, blir
tilldelad bättre hälsa.

Skolan bortglömd
Vi har idag lagar och för-

ordningar på det skadepreven-
tiva området, varför skriver då
Gunilla Bjärås att »varje kom-
mun bör arbeta utifrån sina
egna förutsättningar»? Skall
inte lagar följas av alla? Mina
tankar faller på t ex skolan,
som har den största arbetsta-
gargrupp vi har i vårt land idag
med ca 1,2 miljoner männis-
kor.

I arbetsmiljölagen står det
tydligt att arbetsgivaren är
skyldig att vidta förebyggande
åtgärder, så att arbetstagarna
inte ska drabbas av ohälsa och
olycksfall i arbetet. Det faktum
att lagen även inkluderar alla
skolbarn från första till sista
klass är oerhört viktigt att upp-
märksamma, detta »glöms»
ofta bort både av skolpersonal

och kommuner. I boken saknar
jag en diskussion om proble-
matiken kring mobbning, är
inte det skadligt?

Tips för vårdpersonal
saknas
I kapitlet om skador på

grund av våld kunde det an-
märkningsvärda faktum att en-
dast en del av alla våldsbrott
kommer till polisens känne-
dom ha betonats mer. Att, som
Gunilla Bjärås skriver, man
inom sjukvården inte registre-
rar skador på grund av våld är
även det mycket allvarligt. Om
de som ser och har kunskap
(borde ha) inte agerar och ännu
mindre reagerar, vem ska då
göra det? Hur vårdpersonal
skulle kunna göra och vart de
kan vända sig kunde vara ett
tips för en bok som vill vara en
metod- och studiebok.

Fokuserar
fysiska skador
Tredje delen med exempel-

samling är mycket väldoku-
menterad, och bakom ligger ett
gediget arbete. Här finns
många idéer och uppslag för
dem som behöver hjälp att
komma igång med lokalt ska-
depreventivt arbete inom de
flesta områden där framför allt
prevention av fysiska skador är
i fokus.

Psykiska skador eller ska-
dor på grund av brister i den
psykosociala miljön, stress, ar-
betslöshet och dess följder för
individen och dennes närståen-
de, kvinnomisshandel, sexuel-
la övergrepp eller incestproble-
matik berörs knappast i denna
bok, inte heller brottsoffer –
brottsofferjourer, kvinno- och
mansjourer m fl viktiga frivil-
liga instanser.

När denna bok har tryckts
har det gått åtta år sedan man i
Stockholms läns landstings
högsta instans fattade beslut
om registrering av skador
(1987) – ett länsövergripande
förebyggande arbete och en
25-procentig skadereduktion
till år 2000. Anmärkningsvärt
är att det som Gunilla Bjärås
skriver, ännu (1995) inte finns
någon länstäckande skadere-
gistrering och att de länsöver-
gripande insatserna fortfaran-
de är små. Det blir intressant att
se hur man kommer att klara av
detta på de tre och ett halvt år
som återstår fram till år 2000,
(det man inte hunnit på de nio
åren hittills). Fler inom hälso-
och sjukvården borde ta som

sin uppgift att bättre följa upp
beslut som fattats i landstinget.

Omodernt intryck
För att denna bok ska väcka

debatt och lust att utforska sitt
närområde skulle man önska
att den var lite mer tilltalande i
både sitt pedagogiska budskap
och sin utformning och illu-
strering.

Risken med en bok av detta
slag är att den trots sitt viktiga
budskap och oerhört angelägna
ämne känns lite omodern. Data
är ju färskvara, och redan när
boken trycks har data ändrats.
Det är en svår konst idag att
kunna förmedla sitt budskap
både pedagogiskt modernt för
vuxna och intresseväckande,
så att läsarna blir sugna att själ-
va gå ut i sitt område och pröva
sina idéer, och att det faktama-
terial man presenterar är sak-
ligt korrekt och aktuellt.

Mycket av innehållet i den-
na bok skulle passa sig väl som
uppslag via ett datanät, att ha
till hands när man vill söka tips,
idéer och erfarenheter andra
gjort.

Angeläget ämne
Ämnet boken tar upp är

mycket viktigt, och jag hoppas
att den får spridning i utbild-
ning och studiecirklar. Där
finns gedigna referenslistor för
dem som vill söka mer kunskap
och fördjupa sig ytterligare
inom ämnet skadeprevention.
Det handlar idag inte om att vi
ska få en bättre hälsa via andra
som ger oss den utan om att vi
själva är med och skapar miljö-
er som befrämjar hälsa och
motverkar ohälsa. •
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WHO har under åren publi-
cerat en rad sammanställningar
inom olika områden med av-
sikt att leda till rekommenda-
tioner. För att nå fram till kon-
sensus eller »state of the art»

har även i detta fall en rad le-
dande experter tillkallats för att
arbeta fram sammanställning-
en. Avsikten har varit att i rela-
tivt kondenserad form ge den
senaste vetenskapliga kunska-
pen om spårämnen.

Boken är uppdelad i fem de-
lar. Den första delen ger på ett
lättfattligt sätt definitioner för
behov och rekommendationer
samt olika spårämnens biotill-
gänglighet och interaktion.
Inte minst detta kapitel är av
stort intresse, men någon direkt
ny kunskap tillför inte kapitlet,
och referenserna är relativt
gamla.

Översiktlig
disposition
Bokens huvuddelar är dis-

ponerade så att man får en bra
översikt över de essentiella
spårelementen, därefter de
spårelement som sannolikt inte
är essentiella och slutligen en
del som behandlar de spårele-
ment som är potentiellt toxiska.

I princip kan man använda
boken som en enkel uppslags-
bok. Dispositionen för varje ka-
pitel är upplagd på samma sätt,
där man direkt kan gå in och se
på exempelvis biokemisk funk-
tion, brist eller toxicitet, epide-
miologi, absorption och till-
gänglighet, intag via kosten,
behov hos spädbarn, barn, ung-
domar, vuxna, tolerans vid
höga intag samt rekommenda-
tion för framtida studier.

De flesta avsnitt är försedda
med överskådliga tabeller eller
figurer. För varje spårämne
finns en relativt fyllig referens-
lista, men tyvärr ofta med refe-
renser som är minst tio år gam-
la.

Boken avslutas med ett an-
tal kapitel om analytisk meto-
dologi, spårämnesmängder i
mat samt riskbedömningar för
spårämnesrelaterade tillstånd.
Totalt bedöms 19 olika spår-
ämnen var för sig, från de es-
sentiella jod och zink, över de
kanske essentiella, exempelvis
mangan, till de spårämnen som
kan vara toxiska, exempelvis
arsenik och bly.

Lämplig som
uppslagsbok
Boken är, enligt min me-

ning, lämpad som uppslags-
verk, i vilket man lätt kan få en
översikt över spårämnens ab-
sorption och biotillgänglighet.
Genom bokens disposition är
det lätt att få en samlad uppfatt-
ning om förhållanden av spår-
ämnen i olika åldersgrupper,
uppgifter som inte är så lätta att
finna på ett och samma ställe i
andra uppslagsböcker.

Det är lovvärt av WHO att,
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